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Fotografie z obce v roce 2022 
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     Úvodní slovo starosty    
 

Vážení spoluobčané,  
je mi velkou ctí, že vás mohu prostřednictvím Novodvorského zpravodaje 
informovat o dění v naší obci.  

Úvodem děkuji svojí předchůdkyni, p. Nadě Šmerousové, a obecnímu 
zastupitelstvu za odvedenou práci v celém uplynulém volebním období. 
Zhodnocení činnosti za cca 10 měsíců svého působení v minulém roce 
pokračuje pod tímto článkem.  

Ve své zprávě chci rozptýlit a vyvrátit úvahy a domněnky některých z 
vás, kteří si neustále kladou otázky a mají starost ohledně vhodnosti mého 
působení ve vedení naší obce. Mám na mysli nyní zdravotní hledisko. 

Volby kamkoliv dávají vždy možnost výběru z více kandidátů na 
obsazované pracovní místo a žádný z těchto uchazečů nemá dopředu 
výsledek jistý.  Osobně jsem vnímal letošní 
volby jako velkou osobní výzvu ve svém 
životě a setkával se při ní s velkou podporou 
spoluobčanů. Za toto všem, kterých se to 
týká, děkuji. 

Nikdo z nás nemá u sebe věšteckou kouli, 
aby věděl, nebo si byl snad jistý, co se bude 
dít nebo jak se bude cítit zítra. Proto moje 
rozhodnutí, ucházet se o post starosty naší 
obce, bylo jen a jen moje vlastní rozhodnutí 
za velké vnitřní podpory svoji rodiny.  

Ujišťuji vás všechny, že nově zvolené 
obecní zastupitelstvo má velký zájem dobře 
společně pracovat po celé funkční období ve 
složení, jak bylo vámi zvoleno. Jen pro 
připomenutí: Ing. Halík Vladimír - starosta, 
Sáblík Petr - místostarosta, Langpaul Petr, 
Langpaulová Zuzana, MVDr. Müller Jan, 
Ing. Němec Ivo, Šmerousová Naděžda, Šmíd 
Martin a Štursová Jana - předsedkyně SOZ. 
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     Něco krátce k činnosti zastupitelstva obce do konce roku 2022 : 

V tomto roce jsme dokončili prodej všeho vytěženého a skládkovaného 
dřeva a pokračovali v udržovacích pracích na našich lesních plochách 
/sázení, nátěry aj./. Příští rok se budeme soustředit na zbývající lesní 
porosty a intenzivně se věnovat pěstebním a ošetřovacím činnostem na 
našich nově založených porostech. Chceme max. využívat spolupráce s 
LDO Přibyslav. 

Byla zatím podepsána jedna smlouva o smlouvě budoucí na stavební 
pozemek „K Ronovu“. 
Celkem jich má obec k 
dispozici pět, nyní k 
prodeji čtyři. Ostatní 
předběžní zájemci ze svého 
úmyslu odstoupili. 
Stavbychtivý zájemci se 
mohou o tyto volné 
stavební parcely 
informovat u starosty obce. 
Cena byla stanovena na 
1.000,-Kč vč. DPH/m2. 

V současné době probíhají jednání s p. Jirkou Pomejem a projekční 
firmou, která pro něho zpracovává projekt na využití prostoru 
dvora a zastavěných míst na čp. 10 – Musilovo. Projekt řeší 

bytovou zástavbu s osmi bytovými jednotkami. Představená 
prováděcí studie stavebního záměru zapůsobila na 
zastupitelstvo velmi dobře.  

Ve spolupráci s místními hasiči zajistila obec ozdobení a 
slavnostní rozsvěcení adventních stromů v obci. Jedná se o 
ozdobený smrk u školky a u kulturního domu. Mateřská 
školka si zajistila svůj vlastní program, obec a hasiči 
připravili společný program rozsvěcení stromku s 
betlémem. Počasí bylo pěkné a účast více jak 100 
přítomných také. Ještě jednou všem účinkujícím i 
pořadatelům velké díky. Náš rozsvícený adventní strom 

je v širokém okolí hodnocen jako jeden z nejhezčích. 
Na zimní údržbu místních komunikací máme 

podepsanou smlouvu se ZD Velká Losenice. Obracím se na 
vás s apelem, abyste svoje vozidla v době prohrnování 
nenechávali zaparkovaná na kraji komunikací. 

Předejdete tím mnoha možným problémům.  
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Provozovatel místní prodejny již delší dobu hledá vedoucí provozu na 
naši prodejnu. Případní zájemci se mohou hlásit na firmě COOP Velké 
Meziříčí nebo u starosty obce. Byla by škoda, kdyby naše prodejna byla 
neobsazená. 

Tolik k doplnění činnost ke konci letošního roku, se kterou jsem vás chtěl 
seznámit. Určitě je ještě mnoho dalšího, ale chci poděkovat za práci pro 
naší obec p. Ing. Ladislavu Němcovi - má 
na starosti místní vodu a p. Evě Štursové 
- zajišťuje chod knihovny. Dále děkuji 
celému zázemí naší mateřské školky, že se 
vzorně starají o naše nejmladší dětičky. 
Děkuji všem spolkům, které v obci 
působí. Jsou to dobrovolní hasiči, 
sportovci stolního tenisu a myslivci. Ti 
všichni nás reprezentují a představují naší obec ostatním. Děkuji všem 
OSVČ, které v naší obci působí a nabízejí svoje služby ostatním. Děkuji 
všem spoluobčanům, kterým není lhostejný chod naší vesnice a svou prací a 

dobrými nápady pomáhají jejímu rozkvětu. 
 

V příštím roce nás čeká mnoho nelehkých a složitých úkolů. 
Budeme řešit pomocí výběrového řízení zhotovitele přeložky 
plynového a vodovodního potrubí a zbudování inženýrských 

sítí na stavební parcely „K Ronovu“. Velká neznámá je s 
prodejnou, chceme realizovat připravený projekt 
rekonstrukce kapličky, čeká nás sběrný žlab vody pod 
čp. 72, budeme pokračovat v započatém jednání kolem 
ČOV, je vydáno stavební povolení na zbudování 
příjezdové komunikace k provozu ŽV ZD Velká 
Losenice - investor je SPÚ ČR. To jsou jen některé akce, 
které nás čekají. Jsou ještě další, jako je již zmiňovaná 
práce v lese, péče o vzhled naší vesnice, péče o obecní 

majetek s využíváním vhodných dotačních titulů aj. 
 

Závěrem přeji všem spoluobčanům klidné a spokojené prožití vánočních 
svátků, radost ze svých nejbližších a do nového roku 2023 hlavně pevné 
zdraví a trochu toho potřebného štěstíčka. 

 
Vladimír Halík - starosta obce 
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Vážení spoluobčané, 
 

prožíváme adventní čas, čas příprav na Vánoce, čas bilancování a 
hodnocení uplynulých dnů. Každý jsme končící rok prožili se svými 
starostmi a radostmi. Pro někoho to byl rok šťastný a radostný, pro někoho 
dalšího zase smutný. 

23. a 24. září se uskutečnily volby do zastupitelstva obce. Chtěla bych 
poděkovat všem občanům, kteří k volbám přišli za to, že máte zájem o to, 
kdo bude rozhodovat o naší vesnici a životě v ní samé.  
 

Je ještě mou povinností vám připomenout, které jednotlivé akce se od 
začátku roku do voleb uskutečnily: 
 

- Firmou VHS Žďár nad Sázavou bylo 
zrealizováno dílo „Zaokruhování vodovodu a 
dešťové kanalizace“ v lokalitě „U družstva“. Jedná 
se o přivedení vodovodu a dešťové kanalizace do této 
lokality, kde je plánovaná výstavba rodinných domů. 
Náklady na toto dílo činily 1 372 tis. Kč. Dar v 
hodnotě 100 tis. Kč poukázali na obecní účet dva 
vlastníci pozemku v této lokalitě, kteří se na tyto 
vybudované sítě připojí. Projekt vypracoval pan Ing. 
Leoš Pohanka, stavební 
dozor zajistil pan Ing. 
Radek Wasserbauer. 

 
- Na zahradě v mateřské škole byl vyměněn 
rozpadající se dřevěný plot (na straně k 
Vítámvásovým) za nový. Sloupky zůstaly 
původní, jenom se natřely bílou barvou. Práci 
provedla firma AB ploty Žďár nad Sázavou za 
cenu 28 988 Kč. 
 
- Stejně jako v minulých letech, i letos 
požadovala firma COOP Velké Meziříčí po obci 
doplatek 74 788 Kč na ztrátový provoz 
prodejny. Obec využila dotačního titulu Kraje 
Vysočina „Venkovské služby“ a podala žádost o 
dotaci. Obdržela dotaci 50 tis. Kč (nejvyšší 
možná částka) na pokrytí požadovaného 
doplatku. 
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- Za nefunkční křovinořez byl pořízen nový v ceně 19 789 Kč. 
 
- Z dotačního titulu Kraje Vysočina „Obnova venkova“ byla zakoupena 
komunální technika – radlice na zimní údržbu obce a kabina na 
traktorovou sekačku. Náklad 312 785 Kč, dotace 127 tis. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Následkem pádu obecních stromů při silném větru bylo na cyklostezce na 
dvou místech poškozeno zábradlí. U jednoho místa bylo nutné opravit i 
betonovou část, do které je zábradlí upevněno. Zábradlí opravila firma 
Jiřího Sáblíka za částku 47 tis. Kč. Opravu betonové části zajistilo město 
Přibyslav firmou Strabag za tutéž cenu. 
 
- Od ministerstva zemědělství obdržela obec dotaci 290 tis. Kč na opravu 
kaple panny Marie. I přesto, že bylo vypsáno dvakrát výběrové řízení, 
nikdo z oslovených uchazečů cenovou nabídku nepodal. Čerpání dotace je 
stanoveno do září 2023. 
 
- Obec po dohodě s panem Zachem z Velké Losenice ukončila nájemní 
smlouvu na rybník „Horní“. Rybník byl na základě smlouvy nájemcem 
odbahněn za cenu 156 300 Kč. Po ukončení smlouvy náklady na odbahnění 
rybníka uhradila obec. Důvodem k ukončení nájemní smlouvy byl 
požadavek Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, pro další možné 
jednání ohledně opravy požární nádrže (koupaliště).  
 
- V letošním roce byla v kompostárně v Sázavě (obec je spoluvlastníkem) 
provedena změna technologie kompostárny. Stávající provoz byl již 
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zastaralý a neudržitelný. Náklad 1 242 tis. Kč byl rozpočítán pro každou 
obec dle počtu obyvatel. Obec Nové Dvory uhradila 132 tis. Kč. 
 
- Obdržená dotace 4 500 Kč na náhradu újmy za ztížení zemědělského 
hospodaření z důvodu zvláště chráněných druhů obojživelníků na rybníku 
„Horní“. 
 
- Finanční příspěvek na dopad kůrovcové kalamity za rok 2020 164 tis. Kč. 
 
- Do oplocenky nad Tománkovou chatou bylo dosázeno 4 560 nových 
sazenic stromků. Výsadbu provedla firma LDO Přibyslav. Náklad 86 328 
Kč (sazenice a práce), dotace z ministerstva zemědělství 41 040 Kč na 
opakované zalesnění. 
 
- Poskytnutá dotace z ministerstva zemědělství na následnou péči 
(vyžínání) 19 500 Kč. 
 
- V září byla postavena oplocenka „V Kříži“ firmou LESMARKA za cenu 
120 tis. Kč. O finanční příspěvek na stavbu oplocenky lze žádat až v době, 
kdy bude oplocenka osázená. 
 
- V letošním roce bylo zakoupeno 
a vysázeno 2 000 sazenic stromků. 
Všem, kdo se na sázení stromků 
podíleli, velice děkuji. 
 
 
 
Rozpracované práce na další akce (v dalších lokalitách): 
- Stavební pozemky v lokalitě „K Ronovu“, vypracovaný projekt podán na 
MěÚ Žďár nad Sázavou k vydání stavebního povolení. 
- Vypracovaná studie nové kanalizace v obci. 
- Změna Územního plánu č. 1 pro realizaci hřiště. 
- Oprava požární nádrže. 
- Projektová dokumentace na opravu Božích muk. 
- Požadavek na zhotovení kanálu u stání kontejneru na bioodpad čp 72. 
- Požadavek na vypracování architektonické studie řešení prostranství v 
okolí kapličky, mateřské školy a autobusové zastávky. 
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Na závěr mi dovolte udělat stručnou rekapitulaci mého osmiletého 
působení ve funkci starostky. Zaměřím se na hlavní akce a činnosti: 
 
- Oprava sociálního zařízení v KD, výmalba části budovy KD. 
- Nový posilující vrt v Hortni. 
- Rozšíření šatny v mateřské škole, zakoupení bojleru a 
plynového kotle, zbývající výměna oken a dveří, 
kompletní zateplení budovy mateřské školy. 
- Vykoupení pozemku na stavební parcely. 
- Nákup dopravního automobilu Mercedes Benz. 
- Přístavba hasičské zbrojnice. 
- Inženýrské sítě (vodovod, dešťová kanalizace) 
v lokalitě za obchodem a u družstva pro 
výstavbu rodinných domů. 
- Chodník pro bezpečnou chůzi k penzionu Starý 
Dvůr. 
- Vykoupeno 2,7 ha lesních pozemků. 
- Dokončena digitalizace obce. 
- Opravy komunikací a cest. 
- V obecních lesích se vytěžilo cca 5 104 m3 dřevní 
hmoty, vysázeno s pomocí občanů 26 730 ks 
sazenic stromků, firmy vysázely 16 040 ks 
sazenic stromků. 
- Zakoupena komunální technika k údržbě 
obce. 
 
Po celou dobu mého působení ve funkci 
starostky jsme se snažili získat pro obec co nejvíce peněz z dotací. Částka 6 
883 932 Kč získaných dotací vypovídá o tom, že se nám to převážně dařilo. 
 
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, 
děkuji všem, kteří se v tomto roce podíleli na chodu obce, všem spolkům a 
organizacím za jejich činnost. 
Do nového roku vám přeji štěstí, hromadu zdraví, lásky, spokojenosti a 
naděje. 
 
                                                                                        Naďa Šmerousová 
                                                                                      bývalá starostka obce 
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Na začátku roku měla obec na účtech 
částku Kč 8 295 897,82. K 30.11.2022 
měla obec na základních běžných účtech 
částku ve výši Kč 10 717 201,48.  
                                                 

  POVINNÉ POPLATKY OBČANŮ - návod jak platit 

Jelikož se neustále množí dotazy na úhradu poplatků jiným způsobem, než osobní 
návštěvou na obecním úřadě, připravili jsme pro Vás možnost zasílat povinné úhrady i 
pomocí příkazu k úhradě. Následující tabulka Vám v tomto pomůže:  
  

DRUH POPLATKU   SAZBA POPLATKU SPLATNOST  

Poplatek za odpady 
(trvale přihlášená 
osoba) 

Bude upřesněno 
/rok/přihl. osoba 

do 31.3. každého 
kalendářního roku 

Poplatek za odpady 
(rekreační nemovitost) 

Bude upřesněno/ 
rok/nemovitost 

do 31.3. každého 
kalendářního roku 

Poplatek 
za psa 
(na číslo 
popisné) 

100,--/rok/jeden pes 
200,--/rok/každý další pes 

do 31.3. každého 
kalendářního roku 

 
Možnosti úhrady výše uvedených poplatků:  
1. osobně v kanceláři obecního úřadu, každou středu od 19:30-21:00 hodin 
2. složenkou na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx  
3. příkazem k úhradě na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx 
 
variabilní symbol je složen následujícím způsobem: 
yyyy=rok,za který je popl.hrazen a xxxx=číslo popisné, za které je placeno 
 
příklad:v roce 2022 má č.p.333 jednoho psa a 5 osob přihlášených k trvalému 
pobytu, tzn.,že za č.p.333 bude hrazena částka 3 500,-- pod variabilním symbolem 
2022333. 
                                    Všechny poplatky lze hradit najednou, 
                                     součtem všech adekvátních položek.          
 
 
VODNÉ lze také hradit stejným způsobem jako výše uvedené poplatky, v případě 
úhrady složenkou nebo příkazem k úhradě následujícím způsobem: 
- je nutné vyžádat si na emailu obec@novedvory.eu informace o výši vodného za číslo 
popisné a následně bude na email, ze kterého přišel dotaz na výši vodného, zaslána 
informace o vodném a případný způsob úhrady.  
Email stačí zaslat pouze jednou, poté budou automaticky na tento email 
zasílány informace o vodném. 
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Tabulky skutečných nákladů na vodu v roce 2022 se stavem k 30.11.: 
 

 
Všem občanům naší obce přeji všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do 
nového roku.        

 
Martin Šmíd, ekonom obce 
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Tabulka skutečných nákladů na odpady v roce 2022, za prosinec proveden odhad: 
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Rozklikávací rozpočet obce: http://novedvory.imunis.cz/Rr/ 
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Vážení spoluobčané,  
 

chtěla bych Vás krátce informovat o 
dění v obecní knihovně. V letošním roce 
nebylo žádné omezení a knihovna byla 
otevřena každé pondělí od 15:00 do 
17:00 hod. Za pomoci obecního úřadu a 
příspěvků od čtenářů jsme nakoupili 17 
nových knih. Z výměnného fondu žďárské knihovny mám vypůjčeno 222 
knih. Jsou to knihy naučné, romány i detektivky. V knihovně je také 
hodně dětských knížek. Přijďte se podívat, třeba Vás 
něco zaujme.  

 Do nového roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví a 
spokojenosti.  

Eva Štursová, knihovnice 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
          „Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhé.“ J. W. Goethe  

 
Vážení spoluobčané. 
 
jsme na prahu Nového roku 2023, a proto mi dovolte se ohlédnout za rokem 
minulým. I v tomto roce členky SPOZ navštívili naše starší jubilanty, kterým s 
přáním zdraví do dalších let předali dárkový balíček. Dále jsme uvítali nové 
občánky Nových Dvorů a předali dárky a kytičku maminkám. 
Tímto bych ráda poděkovala našim dlouholetým spolupracovnicím paní Evě 
Štursové a paní Daně Havlíčkové za jejich obětavou práci, kterou pro naše 
občany vykonávají. 

A závěrem se s vámi chci rozloučit a popřát nové předsedkyni pro občanské 
záležitosti paní Janě Štursové hodně úspěchů v její nové funkci. Zároveň chci 

popřát všem občanům do 
nového roku zdraví, štěstí a 
rodinou pohodu. 

 
Eva Lacinová, 
předsedkyně SPOZ 
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 

oddíl stolního tenisu 
        

  
Vážení spoluobčané, 

A tým 
Opět po roce mám tu milou povinnost vás seznámit s průběhem sezóny 

2022-2023. Po loňském roce, kdy naše A mužstvo skončilo v krajském přeboru 
1. třídy na konečném 8. místě, jsme letos nastupovali v tomto složení: Petr 
Sáblík, Jaroslav Benc, Miroslav Pátek, Jiří Smejkal, Jan Humlíček, Petr 
Sáblík ml. a Petr Langpaul.  

Podzimní část je pro nás výsledkově ne úplně úspěšná. Sice se nám 
podařilo 2x vyhrát, když jsme porazili Třešť a Lhotky a remizovali s týmem 
Třebíče.  Bohužel tyto výsledky stačí pouze na 10. místo a od sestupových 
příček nás dělí jen pár bodů. Musím také dodat, že k těmto výhrám nám velmi 
dopomohl Petr Sáblík ml. Na něj jsme se mohli spolehnout, že nám body 
udělá. Pak už záleželo pouze na nás, zda chybějící body uhrajeme a zvítězíme.  

Bohužel, ne vždy se nám to povedlo. A proto jsme tabulkově tam, kde 
jsme.  Škoda jen, že mladý Petr Sáblík za nás může hrát pouze 5 utkání. Musí 
plnit své hráčské povinnosti ve svém klubu v Havlíčkově Brodě.  I když se nám 
podzimní část nepovedla dle našich představ věřím, že jarní kolo bude lepší a 
dostaneme se dále od sestupových příček.  

Chtěl bych všem hráčům, kteří za nás hráli, poděkovat za výkony a 
ochotu obětovat svoje osobní volno pro tento sport. Vám všem, bych chtěl 
popřát stálé zdraví a zároveň krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový 
rok. 

Petr Sáblík 
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B tým 
B týmu se v aktuální ročníku okresního přeboru I. třídy, kam postoupil 
v minulém roce, a je tedy nováčkem v soutěži, daří a v polovině soutěže drží 
třetí místo v tabulce. Zásluhu na tom mají Miroslav Pátek, Petr Langpaul, 
Tomáš Stejskal, Martin Mokrý, Jiří Fišar, Martin Šmíd, občasně nastupuje 
Radovan Štursa.  

Martin Šmíd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C tým 
Znovuvytvořený C tým, po roční pauze, hraje okresní přebor V. třídy. Za 
tým pravidelně nastupují: Matěj Nepraš, Patrik Rosecký, Sára Rosecká, 
Natálie Šmídová, Josef Halík a Tomáš Klimeš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chtěli bych tímto za SK Nové Dvory, poděkovat obecnímu úřadu a starostům, za 
vše co pro nás již dlouhá léta dělají. Nejen za finanční podporu, ale i zázemí, 
které máme k dispozici. Moc si toho vážíme!!! Děkujeme. Hezké svátky všem. 
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Po stopách našich rodáků a členů jejich rodin 

 

František Vilém Rosický, jeho bratr Josef a syn Vojtěch 

Vážení čtenáři novodvorského zpravodaje. I letos přicházím s článkem věnovanému naší 
vesnici. Před nějakým časem jsem se procházela po městečku Roudnice nad Labem, moje 
kroky vedly i k místnímu gymnáziu. A důvod? Je totiž spojené s jedním naším rodákem. Mým 
průvodcem po městě byl můj bratr Jiří, jehož dva synové na tomto gymnáziu studují. Tentokrát 
se tedy budu věnovat osobě, která se v Nových Dvorech narodila a zmíním se i o osobách s ní 
spojených.  

František Vilém Rosický se narodil dne 17. prosince 1847 v 
Nových Dvorech u Přibyslavi, zemřel 17. července 1909 v Praze. 
Byl to český botanik. To, že je naším rodákem, připomíná deska 
s jeho jménem, která je umístěna na domě č.p. 13 (dnes v něm žije 
rodina Markova a Burdova). František Vilém působil jako 
středoškolský profesor, ředitel gymnázia v Roudnici nad Labem 
(od roku 1888) a posléze byl jmenován zemským školním 
inspektorem. V letech 1873–1883 byl starostou Klubu 
přírodovědeckého v Praze a od roku 1894 jeho čestným členem.  
 
Výše zmíněný byl autorem publikací z oblasti botaniky, jeho 
zřejmě nejznámější populárně-naučnou knihou byly „Květiny 

jarní ze zvláštním zřetelem ku květeně domácí“, která vyšla u Tempského v Praze v roce 1885. 
Hned v předmluvě ke knize Rosický konstatuje, že kniha nemá za účel podati obraz jarní 

květeny v rouše vědeckém. Obrazy jednotlivých rostlin jsou tu předvedeny v pořádku, jak na 

jarní vycházce samy se nám objevují, slohem pokud možno prostým, aby i laiku byly 

srozumitelny. Pro lepší názornost je tato kniha doplněna 40 barevnými chromolitografickými 
tabulemi se 71 vyobrazeními a také 125 dřevoryty, autory ilustrací byli Jenny Schermaulová 
(narozena 24. 5. 1828 v Liblíně, zemřela 30. 10. 1909 v Praze) a významný vídeňský výtvarník 
Josef Seboth (narozen 1814 ve Vídni, zemřel 28.4.1883 ve Štýrském Hradci). 
 
Rosického Květiny jarní jsou v podstatě českým přepracováním dříve vydané německé knihy 
Aglaie von Enderes (narozena 1836 ve Vídni, zemřela 11. 7. 1883 tamtéž) Frühlingsblumen – 

mit einer einleitung und methodischen Charakteristik von prof. Dr. M. Willkomm (Leipzig / 
Prag 1883). Převzaty byly z této knihy i ilustrace. V německé verzi knihy se na odborném 
zpracování podílel botanik Heinrich Moritz Willkomm (1821–1895), profesor v německém 
Tharandtu, estonském Tartu a nakonec i na univerzitě v Praze, též ředitel c. k. pražské 
botanické zahrady. 
 
Rosický je také autorem školních učebnic „Botanika pro vyšší třídy středních škol“ (Praha 
1884), „Nerostopis pro nižší třídy středních škol“ (Praha 1883) a také práce „Stonožky země 
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české“ (Praha 1876). Z němčiny přeložil i Pokorného učebnici zoologie Dra Al. Pokorného 

„Názorný přírodopis živočišstva / pro nižší oddělení středních škol českoslovanských“. 

 
Jeho manželkou byla Marie Rosická, nar. 1858 (rozená Webrová) - šlechtična, dcera dvorního 
rady Josefa rytíře Webra z Pravomilu. Zemřela v roce 1937. Vychovali spolu tři děti: Vojtěcha, 
Věnceslavu (Čakrtová), Marii. 

 
Byl vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy a taktéž byl 
povýšen do rytířského řádu (1902). Je pohřben v Praze na 
Olšanských hřbitovech - hřbitov V, oddělení 9, hrob č. 106.  
Dne 2. prosince letošního roku jsem podnikla cestu do Prahy, 
abych na zmíněných Olšanských hřbitovech našla hrob Františka 
Viléma. Mým průvodcem byl můj příbuzný, znalec historie 
pražských zákoutí, Láďa Půta, jenž mně pomohl místo posledního 
odpočinku rodiny Rosických najít. Bez jeho pomoci bych tam 
bloudila možná ještě dnes. Hrob se nachází ve staré části hřbitova, 
vypadá oproti jiným hrobům velmi zachovale a je stále udržován. 
Jsou zde uloženy ostatky několika členů rodiny (příjmení: Rosický, 
Čakrt, Kaňka). Poslední, kdo je zde pohřben, je Eva Čakrtová, a to 
v roce 2013. Je to kouzelné místo, množství pomníků a hrobek  je 

zarostlé břečťanem. Tato cesta mně umožnila se zastavit na malou chvíli i u hrobů našich 
známých osobností, jako např. Vladimíra Menšíka, Radovana Lukavského, Rudolfa 
Hrušínského, Ivana Hlinky, Jana Wericha, Jiřího Voskovce, Elišky Krásnohorské, Antonína 
Slavíčka , Viktora Dyka, Jana Palacha a mnoha dalších. 
Olšanské hřbitovy jsou největší pražské pohřebiště s rozlohou 50,17 hektarů. Odhaduje se, že 
za dobu jejich existence zde bylo pohřbeno přibližně 2 000 000 zesnulých, což z nich činí 
největší pohřebiště v celé České republice. Nacházejí se v městské 
části Praha 3 na Žižkově a jsou rozděleny ulicí Jana Želivského na 
dvě části, které jsou tvořeny celkem dvanácti hřbitovy.  
Syn Františka Viléma, prof. PhDr. Vojtěch Rosický, se sice 
v Nových Dvorech nenarodil, ale zmínku o něm považuji za 
důležitou (nar. 30.10.1880 v Praze – zemřel 9.2.1942 
v koncentračním táboře Mauthausen). Je považován za významného 
mineraloga. Byl zakladatelem mineralogického ústavu PřF MU  v 
Brně; v  letech 1922–1923  děkanem PřF MU; v letech 1925–1926 
rektorem MU; účastnil se ve II. světové válce odboje. Mineralogii 
obohatil o tři nové nerosty: preslit, ultrabasit a epidesmin. V letech 
1890–1899 studoval Reálné gymnázium v Křemencově ulici Praze, 
v letech 1899–1903 FF české univerzity v Praze (16.1.1904 titul 
PhDr., dizertace: O dvou minetách a žule z okolí Jílového, hlavní rigoróza z mineralogie a 
fyziky, vedlejší z filozofie) studijní pobyt na univerzitě v Mnichově (1907/1908) a v 
Heidelberku (1908/1909), habilitace pro mineralogii a petrografii na UK (1910) a ČVUT 
(1913), mimořádný profesor mineralogie a petrografie na UK (1919),  
řádný profesor mineralogie a petrografie na MU (1920). Byl vyznamenán Československým 
válečným křížem roku 1939 in memoriam. 
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Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol 
v bývalém koncentračním táboře Mauthausen. Jeho žák Josef Sekanina  po něm z úcty  k němu 
pojmenoval nerost „rosickyit“, který objevil. Vojtěch byl zapojen do 
ilegálního hnutí vysokoškolských profesorů v Brně, byl zatčen 12. 
prosince 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, v lednu 1942 
transportován spolu s dalšími kolegy do koncentračního tábora 
Mauthausen, kde již 9. února 1942 zemřel na následky hladu, kruté 
zimy a týrání. V Brně najdeme na chodníku tzv. „Stolperstein“  se 
jménem Vojtěcha (viz. obrázek). Drobné kameny s mosaznou horní 
stěnou nejsou zdálky nijak patrné, vkládají se přímo do chodníku, takže 
člověk si jich většinou všimne, až když stojí přímo u nich. S nápadem upozorňovat takto na 
oběti nacismu přišel už v roce 1997 německý výtvarník Günter Demnig. Od té doby se objevují 
pořád nové a nové na různých místech po celém světě. Několik jich můžete najít i ve Žďáru nad 
Sázavou, a to v Nádražní ulici.   
Dále se zmíním o Josefu Rosickém, který byl bratrem Františka Viléma Rosického. Narodil 
se dne 22. února 1860 v Nových Dvorech u Přibyslavi. Byl profesorem c. k. ústavu učitelského 
v Jičíně. Po svém bratrovi pokračoval ve vytváření řady knih o rostlinách v jednotlivých 
obdobích roku – „Květiny letní se zvláštním zřetelem ke květeně domácí“ (Praha 1885), se 77 
barevnými chromolitografiemi a 172 dřevoryty; „Květiny podzimní se zvláštním zřetelem ke 

květeně domácí“ (Praha 1888), 71 barevných chromolitografií, 132 dřevoryty. Obě knihy 
vznikly na základě německé předlohy od Ernsta Krauseho (pseud. Carus Sterne, narozen 1839 
Zielenzig, zemřel 1903 Eberswalde) Sommerblumen. Eine Schilderung der heimischen 

Blumenwelt (1884) a Herbst- und Winterblumen (1886). J. Rosický je také autorem knihy 
„Nauka o polním hospodářství pro ústavy učitelské“ (Praha 1895). 
 

Bratři Rosičtí jsou i autory 
práce společné, kterou byl 
„Rostlinopis pro ústavy ku 

vzdělání učitelů“ (sepsali F. V. 

Rosický, Jos. Rosický Praha / 
Vídeň 1894). 
Právě posledně zmíněnou 
společnou práci obou bratrů 
„Rostlinopis pro ústavy ku 
vzdělání učitelů a učitelek“ se 
mně podařilo za nemalou sumu 
zakoupit v antikvariátu. Byla 
vydána v roce 1902 jako druhé 
vydání nákladem České 

grafické společnosti „UNIE“. Obsahuje černobílé obrázky a dvě barevné přílohy jedlých a 
jedovatých hub. Je sice trošku poškozená, vždyť je stará 120 let, ale pomohla mně poznat 
oblast, kterou se oba bratři Rosičtí zabývali. 
Dovolím si ještě jedno malé zamyšlení. V loňském roce jsem se ve svém článku o kapličce 
zmínila o krucifixu, který byl nalezen při úklidu budovy naší školy. Je na něm letopočet 1847. 
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Věnoval jej Jakub Rosický. Letopočet je totožný s rokem narození Františka Viléma. Možná 
byl zhotoven právě k narození tohoto našeho rodáka.  
Děkuji všem čtenářům, kteří dočetli až do konce mého příspěvku. Děkuji též rodinám, které 
poskytly fotodokumentaci a mému pražskému průvodci. Pokud by měl někdo nějaké další 
informace k výše uvedeným osobám, neváhejte se s nimi podělit.  
 
Přeji Vám Vánoce na míru a hodně štěstí zabaleného v balicím papíru! 
                                                                                       Bc. Ivana Pavlíčková 
 
Zdroje: 
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2820 
https://botany.cz/cs/rosicky/ 
https://100.muni.cz/100-pribehu-muni/vojtech-rosicky                                                             
 
 

Část domu č.p. 13 na kterém je umístěna cedule 
se jménem F.V.Rosického 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Detail cedule umístěné na č.p. 13 
 
 
 
 
 
 
Dům č.p. 13 po stavebních úpravách  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstup Gymnázia v Roudnici nad Labem 
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Celkový pohled na Gymnázium 
v Roudnici nad Labem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Olšanský hřbitov – u hrobu Františka 

Viléma Rosického 
 
 

 
 
 
Místo posledního odpočinku 
F.V.Rosického (pomník vpravo) 
 
 
 

 
 
 
 

Celkový pohled na hrob rodiny 
Rosických  
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Milí novodvorští, 
rok se s rokem sešel a my se s vámi opět chceme podělit o to, jak jsme uplynulý 
rok 2022 prožili u nás v mateřské škole. 
 
Na samém začátku roku 2022 jsme tradičně navštívili kostel Narození svatého 
Jana Křtitele v Přibyslavi, kde si děti prohlédly jesličky a za doprovodu varhan si 
zazpívaly koledy. Ve školce děti tvořily koruny pro tři krále a užily si tematicky 
laděný ´Bílý den´, kdy měly přijít do MŠ v bílém oblečení a byly pro ně připraveny 
různé úkoly, soutěže a hry. 
 
K únoru u nás už neodmyslitelně patří karneval a ne jinak tomu bylo i letos. 
Princezna, drak, fotbalista, Locika, Spiderman, pirát a spousta zvířátek se sešli, 
aby si společně užili karnevalovou zábavu. Všichni přišli s dobrou náladou a plni 
očekávání a těšení se, takže hned po svačince začalo karnevalové veselí, kde 
nechyběly písničky, soutěže, občerstvení, hlasité fandění při soutěžích a radostné 
výkřiky při úspěšném splnění úkolů.   
 
V únoru byly děti také na exkurzi v novodvorské truhlárně, kde se seznámily s 
prací truhlářů. 
 
V březnu nás ve školce provázela pohádka O Červené karkulce, takže si děti 
osladily život výbornou bábovkou, kterou sami upekly podle obrázkového receptu 
a pak si na ní i společně pochutnaly.  
 
A protože je březen nazýván měsícem knihy, děti tradičně navštívily Městskou 
knihovnu v Přibyslavi. V březnu se také loučíme se zimou a pokaždé vynášíme 
Moranu, kterou házíme do řeky Sázavy. Tentokrát si každé z děti vyrobilo svoji 
malou Moranu z březových větviček. V průvodu pak děti své Morany odnesly do 
altánu u koupaliště, kde jsme je spálili na ohništi.  
 
Dále byla pro děti nachystána jarní etapovka, kde děti plnily různé úkoly a za 
úspěšné splnění všech úkolů na ně na konci čekala malá sladká odměna. 



 

25 

Navštívili jsme také místní kravín, kam děti moc rády chodí za telátky.  
Také děti udělaly pokus se semínky hrachu – ta si zasely do průhledného sáčku, 
přilepily na okno a mohly tak pozorovat, jak semínka klíčí. A to děti samozřejmě 
moc bavilo.  
 
Na konci března jsme dali do úklidových prací na školní zahradě – děti 
vyhrabávaly starou trávu, sbíraly popadané větve a také jsme pomalu začali 
připravovat záhonek na pozdější výsadbu. 
 
Začátek dubna se pak nesl v duchu příprav na velikonoce – děti tvořily jarní 
dekorace v podobě hnízdeček z březových větviček, barevnými plastovými vajíčky 
ozdobily keř před MŠ, ve třídě malovaly a zdobily vajíčka, vyráběly slepičky z 
prokladů na vajíčka a chlapci se učili, pod vedením pana Sobotky st. a pan 
Pavlíčka, plést pomlázky. 
Na konci dubna děti navštívily Hasičské muzeum v Přibyslavi a také jsme se 
tradičně zapojili do akce Čistá Vysočina a děti sbíraly odpadky po obci a v 
nejbližším okolí, což je vždycky moc baví a mají radost z vykonané práce. 
Duben jsme tradičně zakončili pálením čarodějnic. 
 
V květnu se konala v MŠ besídka pro maminky, která byla v netradičním duchu – 
děti si spolu se svými maminkami a babičkami zacvičily dětskou jógu. Netradiční 
části besídky předcházela ale i tradiční část – děti si nacvičily pásmo básniček a 
písniček a svým maminkám a babičkám je přednesly a obdarovaly je malým 
dárkem. Za to si pak užily velký potlesk od svých blízkých.  
V květnu také ve školce proběhlo tradiční školní focení, aby měly děti památku na 
sebe, své kamarády i paní učitelky.  
Děti moc rády navštěvují telátka v kravíně v Nových Dvorech a tak jsme domluvili 
se zootechničkou paní Markétou prohlídku nového teletníku v ZD ve Velké 
Losenici. Při prohlídce se nám pak věnoval hlavní zootechnik. 
V květnu se v MŠ tradičně konaly zápisy k předškolnímu vzdělávání.  V této 
výjimečné době musely být zápisy dva – v prvním termínu byl zápis běžný, ve 
druhém termínu byl zápis pro děti z Ukrajiny. Z důvodu, aby mohly být případně 
přijaty ukrajinské děti, nemohly být pro nadcházející školní rok přijímány děti 
mladší 3 let. Do naší školky se k zápisu žádné ukrajinské děti nedostavily.  
 
Měsíc červen si děti užily opravdu na plno – na Den dětí pro ně byla připravena 
Balónková stezka, pak si užily další tematický den ´Malý vědec´, kdy si vyzkoušely 
mnoho zajímavých pokusů.  
V polovině června děti jely na školní výlet do Žďáru nad Sázavou do zábavního 
centra Hopík. 
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Na konci června pak děti navštívily přibyslavskou pouť, kde si užily 
několikanásobně prodlouženou jízdu na kolotoči.  
 
Na konci školního roku se konalo tradiční rozloučení se školním rokem ve 
Starém dvoře. Zde jsme se také rozloučily s našimi dvěma předškolačkami – 
Simonkou, která nastoupila do 1. třídy ZŠ Velká Losenice a Janičkou, která 
nastoupila do 1. třídy ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.  
 
Úplnou tečkou za školním rokem 2021/2022 byla akce – malování na obličej. Do 
školky za námi přijela paní Petra z Dobré a dětem na obličej namalovala to, co si 
přály. 
 
V červenci a srpnu byl provoz Mateřské školy Nové Dvory přerušen.  
 
Nový školní rok 2022/2023 jsme zahájili 1. 9. 2022 se 17 zapsanými dětmi. V 
tomto školním roce máme 5 děvčat a 12 chlapců. Na vstup do 1. třídy se 
připravují 4 děti. 14 dětí je místních, 2 děti dojíždí z Přibyslavi a 1 dítě dojíždí ze 
Sázavy. 
 
Od 1. 9. 2022 došlo také k personálním změnám. Místo školnice opustila paní 
Marcela Němcová a na toto místo nastoupila paní Hana Neprašová. Změnila se i 
pracovní pozice paní Ivany Nedělkové, která je nyní asistentem pedagoga a 
opustila tak místo školního asistenta. 
 
Září bylo v naší školce celkem pohodové, v podstatě se obešlo bez zvykacích 
slziček, neboť pro žádné z dětí nebyl nástup do MŠ novou zkušeností. Pro tento 
školní rok totiž nemáme žádné nově zapsané děti, všichni jsou už „ostřílenými“ 
školkáčky. Takže děti se na sebe vlastně těšily a měly radost, že se po téměř dvou 
měsících spolu zase vidí a od samého začátku si užívaly společně trávený čas.  
Hned v září za námi do školky přijel pan Kunc ze záchranné stanice a přivezl 
dětem ukázat své sovičky a ježečka. 
 
S dětmi jsme také podnikali vycházky do přírody, a protože letos rozhodně nebyla 
nouze o houby, tak jsme i dětmi také vyrazili houbařit – a byli jsme úspěšní, 
nasbírali jsme plný košík klouzků. Také děti pozorovaly práce na polích.  
 
V září jsme si také povídali o sv. Václavovi – děti se seznámily s postavou sv. 
Václava, měly možnost poslechnout si svatováclavský chorál, českou hymnu a 
malovaly také českou vlajku. 
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Také děti tvořily různé výrobky na Výstavu ovoce, zeleniny, brambor a medu do 
Přibyslavi. Tuto výstavu děti také navštívily.  
Také si děti prošly podzimní etapovku ´Putování se zvířátky´, kdy opět plnily 
různé úkoly. 
 
 V říjnu děti vyráběly jablečné muffiny, na kterých si pak ony i jejich rodiče 
pochutnaly na odpolední akci s názvem Jablkobraní 2022, která se konala na 
zahradě MŠ.  
 
V říjnu jsme jeli na výlet do Dýňového světa do Nové Vsi u Leštiny. Výlet byl 
společný s jednou třídou z MŠ Přibyslav, protože sami bychom objednaný 
autobus jen těžko financovali. Dětem se mezi dýněmi velmi líbilo a řádně si 
zadováděly. Naštěstí jim k tomu přálo i počasí a tak se výlet vydařil.  
Také děti během dopolední vycházky pouštěly draky. 
 
V listopadu děti ve školce slavily Halloween – přišly v halloweenských kostýmech, 
tančily, hrály si, soutěžily a také opět do školy přijel pan Kunc ze záchranné 
stanice se svými sovičkami.  
 
Také jsme v listopadu jeli na exkurzi do Přibyslavi na zdravotnickou záchrannou 
stanici. Zde se nám tradičně věnuje záchranářka paní Martina a děti se dozví 
mnoho zajímavého o práci záchranářů. Mohou také nastoupit do sanitky a zde 
jim paní záchranářka předvede, co všechno se v sanitce nachází a k čemu se co 
používá.  
 
Na začátku adventu si děti užijí vánoční besídku, na kterou pilně nacvičují 
pásmo. Besídka bude u příležitosti rozsvícení nazdobeného stromečku u budovy 
MŠ. A přijede za námi i paní, která bude hrát na flašinet.  
V prosinci děti navštíví Mikuláš a samozřejmě budeme mít i vánoční nadílku, kde 
děti pod stromečkem najdou nové hračky do školky.  
V posledním týdnu před vánočními prázdninami za námi do MŠ přijede paní z 
BESIPu s programem pro děti kterak se chovat bezpečně jako účastník silničního 
provozu. 
 
Děkujeme, že jsme se za uplynulým rokem 2022 mohly ohlédnout a zavzpomínat 
společně s Vámi. A také děkujeme vám všem, kteří nás jakýmkoli způsobem 
podporujete a pomáháte nám. Velké díky patří rodičům, původním i současným 
zastupitelům obce Nové Dvory, firmám i jednotlivcům. Těší nás a vážíme si 
dobrých vztahů s vámi všemi.  
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V neposlední řadě chceme také moc poděkovat naší bývalé kolegyni paní Marcele 
Němcové, která byla součástí našeho personálního týmu MŠ celé tři školní roky. 
Po celou dobu byla oporou a pomocí v každodenním provozu mateřské školy.  
 
Přejeme Vám krásné a poklidné prožití svátků vánočních a v novém roce 2023 
především zdraví, ale také pohodu, lásku, porozumění, zkrátka všechno dobré. 
           učitelky a děti z MŠ Nové Dvory 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bílý den 

 
Karneval 

 
Pečeme bábovku 

 
Loučení se zimou – vynášení Morany 

 
Návštěva kravín 

 
Jarní práce na školní zahradě 
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Velikonoce 

 
Velikonoce 

 
Velikonoce 

 
Čistá Vysočina 

 
Hasičské muzeum v Přibyslavi 

 
Čarodějnice 

 
Teletník, ZD Velká Losenice 

 
Pouť v Přibyslavi 

 
Rozloučení se školním rokem 2021/2022 

 
Malování na obličej 
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Sovičky, p. Kunc 

 
Houbaříme 

 
Jablečné muffiny na Jablkobraní 

 
Jablkobraní na školní zahradě 

 
Výstava ovoce a zeleniny v Přibyslavi 

 
Výstava ovoce a zeleniny v Přibyslavi 

 
Dýňový svět, Nová ves u Leštiny 

 
Pouštění draků za vsí 

 
Halloween 

 
Exkurze na ZZS v Přibyslavi 
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                 SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ 

     
 

Vážení novodvorští spoluobčané! 
 
Chtěla bych vás seznámit s činností místního hasičského sboru v roce 2022. V 
posledních dvou letech byla činnost sboru omezena z důvodů, které jsou nám všem 
dobře známy. Letos na jaře se vše začalo vracet do normálu a podařilo se vrátit život 
ve sboru do dřívější podoby, do časů před koronavirovými opatřeními.  
 
Každý rok se činnost sboru začínala přípravou plesu a dětského karnevalu, i letos 
jsme se však museli bez těchto dvou tradičních akcí obejít. O to víc se snad můžeme 
těšit na to, že se začátkem roku 2023 obnoví, že se budeme moci setkat při tanci v 
kulturním domě a děti si budou moci zaskotačit v karnevalových maskách.  
 
Koncem roku 2021 jsme opět podali žádost o dotaci na mladé hasiče pro rok 2022. 
Národní sportovní agentura v závěru letošního roku dotaci poskytla a tak jsme mohli 
zakoupit mladým hasičům nové pomůcky pro jejich sportovní činnost. O činnosti 
mladých hasičů se podrobněji zmíní jejich vedoucí v samostatném příspěvku.  

 
15. dubna, tedy o něco dříve než bylo 
zvykem, se čistila požární nádrž. 
Důvodem je především výskyt 
chráněného čolka, kterému se u nás 
líbí. Čištění není úplně jednoduché, 
trsy trávy se velmi špatně odstraňují. 
Od největších nečistot se vždy nádrž 
vyčistí a v létě, v parných dnech se v 

ní dá koupat. Hasiči vyčistili i nádrž u 
kulturního domu.  
  
Pálení čarodějnic u požární nádrže 
proběhlo letos v tradičním termínu. 
Velká hromada klestí s čarodějnicí 
uprostřed vzplála za přítomnosti 
poměrně velkého počtu lidí. Ohřáli 
jsme se, popovídali a společně 
přivítali jaro. Hasiči se letos podíleli 
ve spolupráci s Obecním úřadem i 
na postavení májky, která byla 
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skácena 4. června. Uspořádali jsme v tento den odpoledne pro děti, nechyběly soutěže 
ani občerstvení. Navečer za doprovodu hudby Petra Macouna a Pavla Protivného byla 
májka skácena.   24. června se uskutečnil již tradiční pochod hasičů i nehasičů celého 

okrsku, tentokrát se o 
uspořádání zasloužil 
sbor z Vepřové. Sešli 
jsme se na Račíně, 
odkud jsme se vydali 
směrem na Velkou 
Losenici a došli až k 
nové požární zbrojnici 
ve Vepřové. Skupinky 
dětí cestou plnily 
zajímavé úkoly a 
nakonec jsme si opekli 
špekáčky. Nové Dvory 
měly své stanoviště u 
rybníka před Vepřovou. 

Počasí nám přálo a bylo to super zakončení školního roku. Škoda jen, že od nás 
využilo možnost poznávat blízké okolí pouze 10 lidiček. Šly pouze tři děti v doprovodu 
sedmi dospělých.  
 
29. dubna jsme vyjeli k námětovému cvičení v přepravě vody. Tentokrát siréna 
vyhlásila cvičný výjezd ve 21:00 hodin. Noční přepravu vody, které se účastnilo celkem 
141 hasičů z 11 sborů, jsme zvládli a získali nové zkušenosti. Délka trasy byla 880 m. 
O občerstvení se postaral sbor v Bukové v novém areálu. Voda za Bukovou vystříkla 
za přítomnosti světel a čelovek, nikdo se neztratil a hasiči ukázali, že jsou připraveni i v 
noci.   
 
Okrsek uspořádal letos celkem tři soutěže mladých hasičů. První klání proběhlo 21. 
května ve Vepřové, druhé 
kolo se uskutečnilo 9. 
července v Sázavě, třetí 28. 
srpna v Malé Losenici. 
Vyhodnocení proběhlo bez 
soutěží 11. září v kulturním 
domě v Nových Dvorech, a 
to z důvodu nepříznivého 
počasí. Mladí hasiči i dorost 
se umisťovali na pěkných 
místech. Děti během roku 
trénují a vždy se na změření 
sil těší. Je třeba je 
podporovat, a tak jim děkuji 
za jejich snahu, soutěživého 
ducha a pomoc při 
hasičských akcích.   
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Okrsková soutěž proběhla 
11. června v Malé Losenici. 
Za náš sbor jsme dali 
dohromady několik družstev, 
soutěžily děti – nejmladší, 
mladší i starší, dále dorost, 
ženy, muži i veteráni. Tento 
den byl pro nás výjimečný i 
tím, že jsme s naší „Máňou“ 
dopravili novomanžele Alenu 
a Josefa Halíkovi k 
novodvorské lípě, kde 
proběhl jejich svatební obřad. Ženich poté dostal povolenku odjet na soutěž a večer 
jsme zakončili oslavou jeho kulatých narozenin. Ze sportovních výkonů je třeba ještě 
zmínit účast našich veteránů, Josefa Sobotky a Ivoše Němce, na sportovním klání ve 
Žďáru nad Sázavou. V sobotu 10. září se na víceúčelové dráze u zimního stadionu 

uskutečnil v pořadí již 19. ročník soutěže v požárním útoku 
„Memoriál čestného starosty OSH Jana Dřínka a čestného 
velitele SDH Karla Herolda“. Putovní pohár pro kategorii veteránů 
(podmínkou pro hodnocení v této kategorii byl věkový průměr 
členů družstva nad 60 let) získali muži reprezentující okrsek 
Velká Losenice. Požární útok dali za 78,93 s.  
Během roku proběhlo několik školení, kterých se členové sboru 
zúčastnili. Proběhlo školení členů zásahové jednotky, školení 
kronikáře i rozhodčích, obec zorganizovala proškolení řidičů. V 
neděli 20. března se v kulturní domě v Novém Městě na Moravě 
uskutečnilo celookresní shromáždění zástupců 246 sborů 
dobrovolných hasičů na Žďársku.    

 
Taktéž probíhaly pravidelné schůzky v prostorách požární zbrojnice, kde někteří 
členové ladili techniku, provedli úklid. Do štítu požární zbrojnice byl umístěn držák 
praporu, o jeho výrobu se zasloužil Bohumil Marek s Josefem Sobotkou. Také byl 
opraven sušák hadic.  Výjezdová jednotka zasahovala při technické pomoci, při hašení 
lesního klestí a taktéž u požáru rodinného domu přímo v naší obci, a to 19. dubna. 
Uniformovaní hasiči se na jaře zúčastnili pohřbu hospodáře okrsku Velká Losenice 
Jiřího Pokorného, taktéž pohřbu našeho věkově nejstaršího člena Jaroslava 
Šmerouse, který zemřel 30. srpna. Členem našeho sboru byl od roku 1953. Účastnili 
jsme se i veselejších akcí, byli jsme pozváni na oslavu výročí založení SDH v Matějově 
nebo v Bobrové. V Matějově naše Pragovka jela v čele průvodu a dětem připravila 
malé povyražení v podobě stříkání vody z její nádrže. V sobotu 5. listopadu proběhlo 
ve Velké Losenici setkání zasloužilých hasičů, byla nám předvedena současná 
technika ve zbrojnici a zakončení proběhlo v jídelně Zemědělského družstva. 3. 
prosince byly dva naši členové pozváni na výroční valnou hromadu SDH ve Velké 
Losenici, který dodatečně oslavil 135. výročí svého založení.   Hasičský výlet, který 
jsme chtěli uskutečnit v září do Kutné Hory, se z důvodu malého zájmu nakonec 
nekonal.   
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Koncem dubna jsme uspořádali odloženou valnou 
hromadu s občerstvením, 26. listopadu se 
uskutečnilo posezení členů s rodinnými 
příslušníky v penzionu Starý Dvůr. Dorost obnovil 
„Mikuláškou nadílku“ a všechny děti se zasloužily 
o zahájení adventu u rozsvíceného vánočního 
stromečku.  Poctivě se připravovaly na hudební 
vystoupení, které proběhlo 27. listopadu. 
Poděkování patří obsluze hudebních nástrojů – 
našim členům Hance Neprašové, Věrce Táborské 
a Přemkovi Táborskému a rovněž ženám 

hasičkám, které zorganizovaly pečení vánočního cukroví. 
V závěru bych ráda pozvala naše členy na valnou hromadu, která se bude konat v 
pátek 30. prosince.   
V současné době má náš sbor 138 členů, z toho je 96 mužů a 42 žen. Máme 60 
mladých do 23 let.  Příští rok naše řady možná posílí dalších 11 členů, jeden požádal o 
ukončení členství a jeden přejde k jinému SDH. Někteří hasiči oslavili letos svá 
významná životní jubilea a jiná výročí či důležitou životní událost, jako je svatba. Tímto 
jim chci popřát vše nejlepší a poděkovat za jejich činnost ve sboru. Nejstaršímu hasiči 
je 84 roků a členem je od roku 1966, nejmladšímu jsou 3 roky a v našich řadách 
působí od roku 2019. Služebně nejstarší hasiče máme celkem 2, ve sboru působí od 
roku 1956. 
Chtěla bych poděkovat členům sboru za veškerou práci, kterou ve sboru odvádí a také 
všem příznivcům našeho sboru. Všem novodvorským občanům přeji pevné zdraví a 
hodně radosti z akcí, na kterých se hasiči podílejí. 
 

Bc. Ivana Bedrnová, starostka sboru 
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Hasičský kroužek  
 
Hasičský kroužek je rozdělen do třech kategorií. Mladší děti od 
1. do 5. třídy, starší od 6. do 9. třídy a dorost od 1. ročníku do 4. 
ročníku. Celkem v kroužku máme 22 dětí. Letos s námi párkrát 
trénovaly i naše nejmladší děti, které se mohou příští rok také 
zapojit do soutěže O pohár starosty okrsku Velká Losenice 

v kategorii nejmladší do 6 let. 
 
Letošní rok jsme 23. dubna zahájili hasičskou schůzí, kde jsme shrnuli 
předcházející rok 2021 a naplánovali soutěže na letošní rok.  
 
Na první soutěž jsme jsem se vydali  21. května do Vepřové. Soutěžili jsme ve 
všech třech kategoriích. Mladší děti s časem 23,28 s vybojovaly 2. místo ze čtyř 

družstev. Starší děti skončily také na 
2. místě z pěti družstev s časem 
20,83 s a nakonec dorost porazil 
další tři družstva a vybojoval místo 
1. s bezkonkurenčním časem 16,34 s.  
 
Další kolo se konalo 11. června 
v Malé Losenici spolu se soutěží 
družstev Sborů dobrovolných hasičů 
okrsku Velká Losenice. V této 
soutěži jsme tedy měli pouze jeden 
pokus. V kategorii mladších 
soutěžilo pět družstev. Nám se 

bohužel nedařilo sestřelit elektronické 
terče a obsadili jsme poslední místo. 
V kategorii starších se nám vedlo 
trochu lépe a získali jsme 4. místo ze 
šesti. V kategorii dorostu soutěžila 
pouze tři družstva. My jsme museli 
kvůli absenci dvou klíčových členů 
improvizovat, a tudíž jsme se umístili 
také na posledním místě. 
V sobotu 9. června jsme se zúčastnili 
každoroční soutěže O Pohár starosty 
obce Sázavy. Zde jsme se zúčastnili 
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v plném počtu dětí a pro naše týmy to znamenal největší úspěch. Domů jsme si 
přivezli poháry za všechna 1. místa. V kategorii mladších bylo celkem pět týmů a 
nejlepší čas byl náš, 26,82 s. V kategorii starších bylo šest týmů. Zde byly časy 
vyrovnanější ale naše děti měly nejlepší čas 21,27s. V kategorii dorostu se 
zúčastnily tradičně tři týmy a tady 
rozhodovaly opravdu jen desetiny a 
naši s časem 18,33 s byli opět první. 
 
Za nepříznivého počasí jsme dorazili 
28. srpna opět do Malé Losenice. 
Tentokrát jsme si odvezli 1. místo 
v kategorii starších s časem 17,68 s a 
3. místa v kategoriích mladších a 
dorostu. Mladší s časem 22,58 s a 
dorost s časem 18,54 s. U dorostu 
byly časy opravdu vyrovnané a 
všichni měli skvělé časy. Celkem se 
zde zúčastnilo 15 týmů.  
 
Jako poslední se měla konat soutěž 11. září u nás v Nových Dvorech, ale kvůli 
nepříznivému počasí se po dohodě s ostatními sbory soutěž zrušila. Bohužel kvůli 
zrušené soutěži přišel dorost o možnost vybojovat putovní pohár. Nakonec jsme se 
všichni sešli u nás v KD a zhodnotili průběh celé soutěže. V kategorii mladších 
putovní pohár získala Velká Losenice, naše družstvo bylo na místě druhém.   
 
V kategorii starší získalo putovní pohár naše družstvo a v kategorii dorostu si pohár 
odvezla Malá Losenice a náš tým byl opět druhý. 
Závěr sezóny soutěže O putovní pohár starosty okrsku Velké Losenice jsme 

ukončili 27. září u nás v altánku při 
opékání buřtů. 
Na 15. října si SDH Velká 
Losenice připravila běh požární 
všestrannosti podle pravidel hry 
Plamen, kde pětičlenná hlídka musí 
absolvovat označenou „polní“ trať 
v délce asi 2,5 km a plnit úkoly na 
šesti stanovištích – střelba ze 
vzduchovky, uzlování, překonání 
vodorovného lana, základy 
topografie, požární ochrana a 
základy první pomoci. Celkem bylo 
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devět týmů. My jsme se zúčastnili se třemi 
týmy – mladší, starší a dorost. Pro děti to byla 
hlavně zábava a nakonec dostaly sladkou 
odměnu. Příští rok bychom tuto soutěž chtěli 
zavést jako jednu ze soutěží O Pohár starosty 
okrsku Velká Losenice.  
 
1. adventní neděli, 27. listopadu, jsme opět 
zazpívali u rozsvěcení vánočního stromku na 
návsi před betlémem. Na kytary nás nově 
doprovodili Hanka Neprašová, Věrka 
Táborská a Přemek Táborský, kterým tímto 
moc děkujeme. K vánoční atmosféře přispěl 
lahodný punč, vynikající cukroví a spousta 
milých lidí, chyběly už jen sněhové vločky.  
 
 

 
Věříme, že odhodlání a nadšení dětem vydrží i příští rok a budou dále reprezentovat 
SDH Nové Dvory na soutěžích. Přejeme všem spokojené Vánoční svátky a mnoho 
štěstí v novém roce.  

 
Lucie Rosecká a Sára Rosecká, vedoucí 
mladých hasičů 
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Více jak 60 let je právem uváděna jako novodvorská 
hymna. 
 
Jedná se o píseň „Sázavěnka“, která vznikla v roce 
1957, a složil ji řídící zdejší školy p. Josef Růžička. 
Hned následující rok zazněla tato píseň na okresní 
soutěži ve Žďáře nad Sázavou, odkud postoupila do 
krajského kola v Jihlavě. Pěvecký sbor tehdy tvořily 
pouze novodvorské dívky a ženy pod vedením p. 
Josefa Růžičky za hudebního doprovodu p. Josefa 
Sobotky a p. Josefa Langpaula na harmoniky. 
 
O obnovu na nynější stav se zasloužil svou 
dlouhodobou a cílevědomou prací p. Josef Sobotka 
čp.71. 
Tuto píseň v roce 2019 předzpíval a do notového 
zápisu text písně převedl přibyslavský varhaník p. 
Karel Březina za vydatné pomoci p. Jiřího Šímy, 
kapelníka ze Žižkova Pole. 

 
Aktuální verzi nazpíval dívčí pěvecký sbor „Prímadonky“ pod vedením p. Ondřeje 
Štefáčka z Havlíčkova Brodu za klavírního doprovodu Terezy Kotlasové. 
V této podobě lze píseň „Sázavěnka“ považovat za originál. 
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Lesní hospodářství  
 

Letošní rok se moc nelišil od toho loňského. 
Pokračovaly těžební práce na odstranění stromů napadených kůrovcem. 
Práce nám opět prováděla parta velmi šikovných chlapů. Že terén, ve kterém se 
pohybují, je velmi náročný snad nemusím ani připomínat. Přesto svoji práci 
zvládli skvěle. 
 
Nyní již zbývá vytěžit posledních asi 100 m3 za penzionem. Tyto práce se však 
mohou provádět až v příhodné době. Aby 
těžbou nebyla poškozena cyklostezka a po 
domluvě s MU Přibyslav se tyto práce 
budou provádět, až začne mrznout a 
napadne sníh, který zajistí určitou 
ochranu cyklostezky. 
 
Vytěžené dřevo se průběžně odváží a 
prodává. V současné době od nás veškeré 
dřevo vykupuje LDO Přibyslav. 
V průběhu celého roku také probíhá úklid 
a příprava lesních ploch pro novu výsadbu. 
I letos jsem měl štěstí. Opět jsem měl k 
ruce velice šikovnou a pracovitou 
brigádnici. Všechny práce (nejenom v lese) 
tak probíhaly zase rychleji. Velké 
poděkování proto patří paní Hance 
Neprašové, která se nezalekla ani těch 
nejobtížnějších prací. Škoda, že tato 
spolupráce netrvala déle. 
 
Jako každý rok jsme na jaře provedly výsadbu nových stromků. Bylo vysázeno  
2 000 smrků, v lokalitách V Kříži a V Gromě. 
 
V průběhu roku také probíhalo vyžínání stromků a před zimou ošetření stromků 
před okusem zvěře. Podařilo se nám také zajistit výstavbu oplocenek, které budou 
na jaře osázeny. Tyto práce bude provádět odborná firma. Jednak z kapacitních 
důvodů, a pokud chceme na tyto práce čerpat dotace je třeba určitá skladba 
dřevin, jejichž sazenice se velmi těžko shánějí. 
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Nyní ještě pár čísel. V letošním roce se celkem vytěžilo 799,6 m3 dřeva. Z toho 
činilo 394,8 m3 kulatina a 404,8 m3 vláknina. V současné době je všechno dřevo 

odvezeno a prodáno. 
 
Příští rok nás čeká 
především zasázení 
vyčištěných ploch a údržba 
již stávajících. V tomto nám 
bude opět nápomocno LDO 
Přibyslav. 
 
Na závěr bych rád 
poděkoval všem, kteří 
jakoukoliv prací pomáhají 
nejenom v lese, ale i v obci a 
jejím okolí. 
 

Přeji vám všem krásné prožití svátků Vánočních a hodně zdraví a sil do roku 
2023.    

        Tomáš Sobotka, lesní hospodář 
  
 
 
Vážení spoluobčané, 
         na našem obecním úřadě je možno získat některé ověřené výpisy, které jsou pro 

vás informativní nebo potřebné pro vaše další jednání na jiných úřadech.  
Druhy vydávaných ověřených výpisů: 
 - Výpis z rejstříku trestů, Výpis z obchodního rejstříku 
 - Výpis z živnostenského rejstříku, Výpis z katastru nemovitostí  
 - Výpis bodového hodnocení řidiče, Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 
Výpisy jsou vydávány: Kancelář obecního úřadu Nové Dvory 
Ceník služeb pracoviště Czech POINT na OÚ Nové Dvory: 
 
Výpis z rejstříku trestů  ............................. 50,-- Kč 
Ostatní druhy výpisů: 
 - první strana formátu A4  ...................... 100,-- Kč 
 - každá další započatá strana  ...............     20,-- 

 
Dále je pak na obecním úřadě prováděno ověřování podpisů a listin, a to v úředním dni a 
případně po dohodě s Martinem Šmídem nebo starostou obce, kteří ověřování provádí: 
Ověřování 1 podpisu:  …………… 30,-- 
Ověřování 1 strany listiny …………… 30,-- 
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Aktuální územní plán obce je k dispozici na webu obce: 
https://www.novedvory.eu/uzemnirozvoj 
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Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 
Historické počty obyvatel 

 

Pohyb obyvatel obce v roce 2022 
Stav k 1.1.2022             328 
Narozené děti 2022          1 
Zemřeli 2022              4 
    Přistěhováni 2022    15 
    Odstěhováni 2022         15 
    Stav k 18.12.2022       325 
 

Statistika počtu obyvatel obce 

                                          

Datum Celkem Ženy Muži
16.12.2022 325 168 157
18.12.2021 330 169 161
20.12.2020 320 166 154
20.12.2019 322 169 153
18.12.2018 323 170 153
18.12.2017 341 179 162
18.12.2016 332 173 159
18.12.2015 336 178 158
21.12.2014 330 176 154
21.12.2013 320 168 152
22.12.2012 313 167 146
17.12.2011 318 172 146
21.12.2010 318 173 145
20.12.2009 310 170 140
22.12.2008 302 164 138
21.12.2007 292 160 132  
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    Zaťko Miroslav   Fišarová Marie 
Halík Josef    Němcová Marcela 

        Němec Jan 
Růžička Zdeněk      Klimešová Věra 
        Šmerous Jan 
        Němec Josef 
   Doležal Jaroslav    Sobotka Josef 

   Sobotková Marie    Pavlíček Jiří 
   Rosecká Jana     Růžičková Zdenka  
  
    Štursa František    Fišarová Marie 

    Kajuková Marie    Smolík Antonín 
 
Občané, kteří oslavili velice krásná výročí:  
Lojková Jaroslava    81 let 
Fišarová Marie    81 let 
Němcová Marie    81 let 
Kajuk Vlastimil    81 let 
Sobotka Josef    82 let 
Němec Ladislav    82 let 
Mokrý Miloslav    83 let 
Homola Bohumil    84 let 
Homolová Ludmila    84 let 
Halíková Marie    85 let 
Šmerousová Marie   85 let 
Fišarová Jiřina    87 let 
Vencálek František   87 let 
Fišarová Marie    88 let 
Cimplová Marie     89 let 
Janáčková Marie    90 let 
 
  Nejstarším občanem naší obce je paní 

 

Palečková Blažena 94 let 
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Na tomto místě přinášíme 12. 
díl z kroniky rodu Flesarů, ve 
které se píše o naší obci. (text 
není nijak upravován) 

  
 
Rok 1513:  
Hlasy všelijaké slyšíme v Polné i jinde, kam vozíme 

dřevo i výrobky  
z hamru. To prý že se chystá vojna tuhá s Turkem, 

který se do našich zemí dostati hodlá sílou velkou. lni ti 
Turci dobší bojovníci jsou. Všichni mužové mladí 
strach mají, aby jíti nemuseli. Každé panství dáti musí 
jistý počet mužů dobrých, koně, sedla, kšíry, ale i vozy 
potřebné. Také zaplatit se musí mundur ajiné věci 
vojenské co jsou.  

  
U syna N asseho Flesara Gyržyka I.na Swiet Pržyssla Panenka mala, Gest to dietko tržeti. 

Gest to Krystyna Rozena Dnia 14 - ho Dnia marcis Letha 1513 W Dwory nowi. Zdrawie gim 
Winssugem W ssem.  (doslovný opis) 

  
Tak veselo je v chalupě naši, ale všichni radujeme se s vnoučat pěkných a zdravých. Ještě že 

už jaro se chystá a tak sluníčko hřáti zase bude nás. Ta zima vždycky dlouhá bÝvá a na panství 
silně pracovati musí se v zimě,konají práce rozličné se a připravuje na jaro všechno,obilí, 
semena,kšíry, vozy, tak jako i u nás i jinde, kdo pole své také má.  

V lese panském, kde se k Hrbovu jde, posel boží, hromový velký oheň poslal na les ten. I 
tam pasáček svini domácích se zdržoval a on zabitý byl i s nim 4 svině domácí. Ten Karlík, 14 
let on měl, sirota jest byl. To stalo se dne 16. května léta našeho. Lidé praví, že to maso ze svini 
zabitých jísti se dá všechno. Pasáka nikdo nelituje.  

V hamru se zase pracuje, tak rádi všichni hamernicí jsme. Nějaké stromky jsem zase vysadil 
v lesíku našem. Hlavně buky, duby a borovice. Také jsem z daleka až z Čáslavi dovezl stromy 
štěpové, to vzácné jest. Jest to jsou jabloně 3, hruška 1, blumy zelené 2. Snad u nás to také 
vyroste a uzraje.  

Pohroma velká na včely přišla, to jest mor nějaký a tak jsem úlů 5 dočista na popel spáliti 
musel i s včelami. Ostatní dobré zůstali, takže jich ještě 8 máme. Ono prý jen ohněm se to léčiti 
může. To jest škoda přenáramná, nežli zase více úlů míti budeme.  

Znovu jest připomínáno už rok druhý, že pořád platí nařízení vrchnostenské, že sedlák žádný, 
prodávati ani darovati nesmí nic z majetku svého. Tak jen soud vrchnostenský může souhlas 
dáti nebo nedáti.  

V měsíci srpnu, dne 
22 velká bouře i kroupy 
přišlo. Velké zlo 
napáchali všude na 
stranu k Záborné, 
Skrejšovu a Janovicům. 
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Tak u nás jsme štěstí veliké měli. Podařilo se nám veškerou úrodu domů dostati po sklízni. To 
štěstí náramné máme. Na jarmarku prodati zase něco můžeme. Hodláme prodat oba voly staré, 
necháme si býčky 2 na chov, když budou. Pár koní dobrých co máme, stačí nám.  

Syn Vavřín napevno rozhodnutý jest, že svatbu míti chce. Říká, že má rád pannu dobrou 
která jest ze vsi Újezd, panství Vesele nove na Moravě. (Nové Veselí). Ona že slouží jako 
děvečka v Nížkově u sedláka Jíry. Syn říká, že hezká jest a že se rádi tuze mají i když zhola nic 
nemá a chudá velice jest. Také se syna tážeme, kde že bývati budou, když Újezd daleko od nás 
dosti jest. Nejprve do Polné jsme prositi šli o povolení k svatbě, pak také zaplatiti poplatky 
potřebné a ještě stejně rodiče nevěsty v Novém Veselí.  

My jsme zaplatili za souhlas k sňatku i ,odchod s panství polenského: 4 zlaté ftoreny (ft), 1 
ovci mladou, 4 kury mladé, 40 vajec od kur domácích, čerstvé býti musí, 3 žejdlíky medu 
dobrého domácího, 2 žejdlíky másla čerstvého.  

  
Dnia 17 - ho augustus Letha 1514 Wstaupiw W staw Manželstwa Swatého sYn N ass 

Laurentius ( Wawržynec ) Flesar Rozeneg dni a W Dwory nowi. Newiesta Gest Jozefka, staržy 
Leth 19 Rozena Gest W Augezdu na Morawie Dnia Otec Barta, zvaneg kregcžyk, Materžy  

Eleonora z rodu Zwaneg ssedy z Augezdu. Wsichni cyrkwi nassi Bratrski 
Svatbu požehnal kazatel náš bratrský Vladimír zvaný Sázavský v Sázavě. 
On dobře se nám pozdává a jest viděti, že lidu svému rozumí a velice vzdělaný jest on. Pak 

jsme ho do Újezda po svatbě té pozvali na chvilku, aby s námi trochu jídla pojedl a dobré slovo, 
aby nám pověděl, kde on všude byl, co viděl a jak jinde naši bratři žiji, jak daří se jim v zemi 
naši. Jest to bylo tuze zajímavé když do tmy celé jsem poseděli. Pak jsme s koni našimi odvezli 
ho do bytu svého v Polné  

Našim mladým jsme pro začátek dali na penězích 40 zlatých ftorenu (ft), jest to suma velká, 
aby pro začátek svůj nějaké peníze měli. Pro dítko první jsme jim vložili do rukou 6 ftorenu 
zlatých (ft). Oni pak dál se starati musí, tak jako člověk robotný každý.  

Roku toho na panství se verbování vojáků počalo. To prý se půjde pomoci králi našemu 
slavnému Vladislavovi do Uher. Jsou to i vojska pražská a stavovská, která velký počet hlav 
čítají i výzbroj potřebnou. Z Polné majitel panství Hynek Boček postavil do zbroje 40 jezdců 
železných i 300 pěších, aby pomoc potřebnou i oni dali.  

Tak jak takové přípravy se konají, to pak zlé konce se nachází a na všechno doplácí člověk 
robotný. To všichni poddaní platiti více daní musí, aby zbroj, vozové, sedla i koni dostatek 
bylo, to pak něco stojí.  

Doma jest úroda průměrná, ale my více polnosti máme, tak i více sklidíme, také ale větší 
daně a desátky i roboty máme. Čím více kdo má, tím více postižený jest.  

Včelstvo se mne podařilo sehnati nové, takže zase více úlu 
máme, dohromady 12, tak se nám dařiti snad bude.  

V hamru se dosti daří, tak jistou práci zatím mám, ale i tak 
na polích našich pracovati stejně musím.  

U krav našich, které ti dobré dojné máme, všechny telátka 
měli. Tak 2 býčci jsou a 1 bude kravka. Ty dva jsme odstavili, 
až dorostou patřičně, vymiškovati se dají, aby z nich volové 
silni opět pro nás potřebné byli. To je čas 2 - 3 léta dobré. Aby 
se nestrhali a my pak je zabiti museli, nebo prodati levně.  

Lovili se rybníky, jako rok každý ve vsi Šachotin, Bukové a 
Volešné. Sádky na ryby menší se opravili už v létě a pak na 
zimu zde panstbo jakési ryby prý si dává, aby jídlo dobré 
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měli. 
I hony jsou, jest všude hodně vlků, jezevců a lišek, které nesmírné škody činí, ale tuze těžko 

je, nějakou tu potvoru zachytit a nebo ubíti.  
V hamru se skončilo 29 - dne října a opět do jara čekati prý se bude.A jak dál bude, nikdo 

nevíme.  
Zima jest se zachytila od dne 7. listopadu a hojně sníh padá, pak zase déšť. Za dalších dnů 

10, už mráz započal a sněhu zase přibylo. Jest tak mrazivo až do roku konce.  
Jest zavěšen zvon na věž v kostele, který slouží všem od pánu na Polné.  
 
Rok 1515:  
Ten pán náš na Polné Hynek Boček, prý panství hodlá prodati, ten pán nový, Burjan Trčka z 

Lípy, jak slyšeti už jest nedobrý prý byl, v místě svém v Lípě a na Lichnici. To my moc ani 
nevíme, kde se to nachází, ale třeba pravda nebude to.  

Celý leden i kus měsíce února silný mráz všude jest. To zas v jizbách našich havěť drobnou 
máme, smrad přeukrutný cítit jest, ale jinak to nejde dělatati. Koně i krávy také zimu mají, 
musíme kopyta a paznehty hadry a slámou omotávati. Doma oheň hoří ve dne i v noci, ale 
stejně zima jest.  

Březen je už lepší a koncem měsíce se oteplilo. Jenže zase do půli dubna sníh hojně znovu 
padá i mrazy"ještě několikrát silné přišly. Teprve 10 den měsíce máje, už silně započalo teplo a 
vítr teplý jest. Na to čeká člověk každý. Dobytek se ven všechen žene a nový pasák obecní, co 
po Karlíkovi přišel Janek zvaný, ze Sachotína, jest on Němec, let má 23, pilně dobytek honí z 
místa na místo. To pak každý mu dá kus chleba a nebo ještě něco jiného. Ale dobře se moc 
nemá.  

V hamru se pracuje od 2 - ho máje, pořád ve stejném počtu hamerníku a pořád stejní a já. Ale 
vypadá to mizerně celé dva měsíce, málo práce máme.  

Skutečně Hynek Boček, pán na Polné prodal Polnou, Ronov a Přibyslav novému majiteli 
Mikuláši Trčkovi z Lípy a Lichnici za sumu 10.800 kop grošů pražských, to jest suma veliká. 
Skutečně jak v známost se rozkřiknulo v čas brzký na zámku v Polné býti nechtěl. Stal se 
velkým nepřítelem měšťanstva i samotných poddaných. Vyplývá to z toho, že přes prosby 
všelijaké se strany konšelů v Polné a jiných osob vzdělaných, odmítnul potvrditi výsady jak 
staré, tak ani nové neustanovil. 

Ještě že známe v Polné mám, tak věci v šelijaké tak vím a zapsati se to dá, 
ono jinak dlouho trvá to, nežli pravda všechna ven se dostane.  

Když času jest, tak na návštěvy chodíme po dětech svých, které 
vdané a ženaté jsou. Tak člověk pozná, jak i nám také roky rychle 
utíkají a zvláště to, když vnoučata malá na svět se ukazuji.  

Také jsme vysazovali stromoví lesní, jak v lesích 
panských, tak i v lesíku svém. Sází se všechno možné, 
ale lidi si pořád myslí, že les se vysévá a vysazuje sám! 

to je kus staré pravdy, ale pak se to musí houští 
prosekávati, aby stromy bujné některé růst mohli více.  

Někdy jezdíme pro uhlí dřevěné a rudu potřebnou 
daleko na všechny strany. Majitel posílá hlavně mne, 

protože staré známosti mám a vím, kam jeti se dá dobře 
a za peníz dobrý.  

Všude je letos veliká tráva, to snad proto, že často déšť 
chodí a tak dobře roste. Také viděti to bylo, když se senoseč 
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ukončila, kolik dobrého krmení doma máme. Největší problém zase nastal, když svině domácí, 
které se po rok celý někde potuluji do lesa nám vlezli a všechno, co jsme za roky dva nasázeli, 
všechno rozvrtali a sežrali. Ten pasák, praví, že mnoho toho má, že všechno uhlídati to nemůže. 
Ale on valný zájem nemá, česky špatně mluví a jen říká švajn švajn (prase) je svině, což jen 
stejně značí, že svině je svině. Já mu pravím Du bis Gross schwein und Trotl Meine Liebe 
Johann. On se jen směje a říká trotI trotI. Já německy také moc neznám, tak je z toho jen 
legrace.  

U Syna N asseho Laurencya Flesara Dietko na Swiet Božy Pržysslo Dnia 4 - ho julis Letha 
1515 W Wsi maly Augezd Zwana. Gest to Panenka mala Jozefka Flesarewa. Zdrawie gim 
pržegeme W ssichni y Bohu Chwala Gest. (doslovný opis) 

 
Rok dobrý se ukázal a úroda pěkná se zachovala pro lidi všechny. Na panství se pravidelně 

platit musí a desátky dávati, ale pán ten nový pořád na Polné se nezdržuje. To úředníci panští 
časy zlaté mají a vládnou i bez pána svého. Jsou to jak hajní, porybní, písaři a všelijací 
pobudové na zámku co se dobře mají. Nikdo z poddaných říci nic nesmí, to hned šatlavou hrozí 
všem.  

On prý ten pán Trčka zvaný tuze chorý že na svém zámku leží a vypráví se, že nikdo neví, 
jakou chorobu on má. On prý žádné dítky nemá, tak nikdo neví, kdo po něm vladnouti na 
statcích bude?  

V hamru se pracovalo do 16 - ho listopadu, to jest dosti dloudho. Ale pak se počasí pohoršilo 
a mrazy udeřili nebývalé a hodně sněhu padá. Lepší to nebylo ani v prosinci až do roku konce 
celého.  

ZapsaW Flesar Wacslaus III. hamerník y robotyrž W Dw. y Polny. 
 
Rok 1516:  
V lednu roku počátku pořád mrazy jdou a sněhu už jest více jak loty 3, to pak nikdo s 

chalupy jíti nechce, aby hnůj na panském kydali a do lesů sekati dřevo velké chodily.  
Ve známost přišlo, že ten pán na Polné, Přibyslavě a Ronovi, na svátky vánoční vydal list, že 

ty panství 3 postupuje bratru svému Burjanu Trčkovi na Lípě a synu jeho vlastnímu Janovi 
tamtéž sedící. Také nikdo neví, co jak dále se dělasti počne a jaké novinky na lid přijdou ?  

  
U Bratra Myho Milyho Gyržika Flesarta na Swiet Božy Pržissile Pacholyk malý v Augezdu, 

3 - ho januaris Letha 1516. Gest to Flesar Gallius I. Jmeno Takowy už W Rodu Nassem, jak 
Kronyka Nase Prawi Bylo držiw. Kazatel Nass Na Slowo Božy Pržissiel k nim do Augeszda  
 (doslovný opis) 

Nám to jméno divné se nachází, když víme, že my Čechové jsme a jména taková, po chuti 
nejsou nám nic. No jest to věci jejich, jak volati ho budou. Jest věcí každého, jak dítku tomu 
pak říkati budou. Slyšel jsem, že jest to jméno na naše slova Karel. Takových jmen více tady 



 

49 

slyšíme kolem dokola. Hlavně aby to dítko jejich zdravé bylo do života dalšího. 
Zima je tvrdá až do března, kdy až ke konci se lepší čas ukazuje. Pak brzy teplé dnové jsou a 

hned v dubnu se do pole panského i našeho jde. Pomáhají nám příbuzní ze Sirákova, Nížkova, 
Újezda i Dvorů, tak to rychleji doma máme. I oni však robotovati hojně musí, tak také času 
málo mají. Ti, příbuzní vůbec nic nemají, nebo jen kousíček na řepu a zelí, jinak nic. V Ujezdě 
se bída střídá z nouzi, ještě že jsme jim pomohli všelijak.  

Pořád se o té vojně mluví s Turkem pohanským, ale nikdo jistého nic neví. Nikomu by se jíti 
nechtělo, život svůj darmo dáti. Ale panstvo si diktovati může, jak učiní samo o lidu 
poddanském.  

Celý čas, co v hamru dělám znovu, byli tam robotýři hamrníci stejní.  
Ale jak se na jaře započalo, tak prý zemřel Paul, zvaný taur a také chorý jest z Dvorů od nás 

Jiřík, zvaný grodl. Tak jsme nové dva muže vzali a jest to z Polné, Mathias, zvaný kastner. Tak 
zas nás je počet stejný se mnou. Tak zatím trochu jde to, ale hamrů v okolí jest dosti jiných. V 
Nížkově, Sirákově, Hrbově i Brzkově. Také i hutě sklářské se nachází na místech blízkých i 
dalekých. Zrovna tak papírny, tak lidé málo jest a každá snaží se sehnati práci tam, kde bydlí. 
Proto malé obchody se dají dělati jen.  

V srpnu přišla zase pořádná bouře 4 x za měsíc a mnoho zla napáchala i v Polné, Sachotíně, 
Ceské Jablonné, Újezdě a Sirákově. Nám se to dosti vyhnulo, ale také trochu slabší úroda bude. 
Jenže daně a desátky pro vrchnost dávati se musí pravidelně, stále každý rok 2x.  

Už dávno jest to, ale donesla se zvěst, že BuIjan Trčka, kdysi léta 1507 dal prý zazditi na 
hradu svém Lichnici manželku svou Kateřinu. Ona prý jemu nevěrná často bývala, tak za živa ji 
poručil zazdíti. Ono prý se o tom dlouho nemluvilo, až za let několik po smrti její.  

Ten Mikuláš Trčka zemřel letos na jaře roku 1516 v Boleslavě Mladé. Před smrtí svou byl 
často tlačený, aby dluhy své vyrovnal panu Hynku Bočkovi z Kunštátu. On prý všechno 
nesplatil hned a pořád své sliby oddaloval a platiti nechtěl a výmluvy rozličné měl. Boček 
všelijaké stížnosti psal, ale platné prý mu to nic nebylo čas dlouhý. To nás nebolí nic, když se 
pantvo pře, dobré jest to, ale hlavně, aby nás to nepostihlo zvýšením odvodů poplatků do 
pokladnice vrchnostenské.  

Podzim jest pěkný a nakonec se nám podařilo úrodu dobrou domů šťastně dáti. Tak věříme, 
že hladu nebude žádného a ještě něco prodati můžeme. Ty býčky, co jsme chovali od mala, už 
vymiškované máme a tahati je delší čas už učíme. Tak to pro nás dobrý počínek zase jistě bude. 
Pak 1 koně hned prodáme a mladého zakoupíme, to aby kobylka byla a hříbě míti mohla.  

Lovení rybníku se konalo v Polné, Nížkově i Janovicích. Pomáhali jsme i ti, co v hamru 
dělají, ale ten zase od polovice října stojí. Pár grošíku za to přece jest dobrých pro nás všechny.  

Pak už zima se ukázala slabší v říjnu i listopadu, ale prosinec dohnal všechno a mrazy i sníh 
vládu nastoupil.  

Zapsaw Flesar Wacslaus III. hamernik i robotyrž W Dwory i Polny  
Celý rok 1517 chybí 
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